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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti ambil berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh media pembelajaran daring 

terhadap minat belajar matematika siswa kelas XI SMAN 1 Lasolo yaitu: 

1. Media pembelajaran daring berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

belajar matematika siswa. Hal ini dikarenakan media pembelajaran daring 

atau online tersebut yang tidak melibatkan kehadiran secara fisik serta tidak 

terjadi suatu komunikasi antar guru dan siswa secara langsung atau tatap 

muka, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pembelajaran daring dapat 

mempengaruhi minat belajar siswa selama melakukan pembelajaran dirumah. 

Besarnya pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa dapat 

dilihat pada nilai R square dimana diperoleh nilai sebesar 0,251%.  atau 

25,1%. yang artinya bahwa pembelajaran daring berpengaruh sebesar 25,1%. 

terhadap minat belajar matematika siswa sedangkan sisanya sebesar 74,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar minat belajar matematika siswa.  

2. Adapun upaya yang dilakukan siswa dalam meningkatkan minat belajar 

matematika sealma masa pandemi Covid-19 yaitu ada beberapa siswa yang 

mendapatkan hadiah dari orang tua apabila mendapatkan nilai yang bagus, 

sebagian siswa melakukan kerja kelompok bersama teman-temannya dan 

sebagian siswa belajar melalui Youtube dengan menonton video animasi 

tentang pembelajaran matematika agar tidak mudah bosan. 
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5. 2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka 

dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Adapun saran untuk siswa yaitu agar tetap aktif dalam belajar dan 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di masa pandemi ini. Disarankan 

untuk siswa agar banyak bertanya kepada guru atau teman atau keluarga bila tidak 

mengerti atas pelajaran yang dipelajari ataupun dapat juga melihat video-video 

pelajaran yang ada di Youtube dan meningkatkan minat belajar matematika 

melalui media pembelajaran daring yang diberikan oleh guru. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut. Selain 

itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal, peneliti selanjutnya 

dapat menambah jumlah responden, menambah pernyataan pada instrumen angket 

secara lebih rinci agar dapat menggali lebih dalam mengenai pengaruh media 

pembelajaran daring terhadap minat belajar matematika siswa.  

 


